
 

HU 

 

PL www.bisztrai.com 

 

  

KISŁOW  |  BISZTRAI                       NEWSLETTER POLSKA 12/2012 
ATTORNEYS & COUNSELORS 

 
 

     

Szanowni Państwo, 

przekazujemy w Państwa ręce ostatni w tym roku 
numer Newslettera Polska. W 2012 roku zespół 
naszej Kancelarii przygotował dla Państwa 
zestawienie najważniejszych zmian w prawie, 
które łącznie objęło ok. 50 polskich i węgierskich 
ustaw, stanowiąc ponad 100 stron maszynopisu. 

Regularnie przedstawialiśmy Państwu prace 
legislacyjne oraz warte uwagi wyroki lub 
postanowienia Sądu Najwyższego czy Naczelnego 
Sądu Administracyjnego. Dla przypomnienia, 
spośród ustaw opisywanych w naszym 
informatorze prawnym 1 stycznia 2013 r. wejdą w 
życie nowelizacje: ustawy o PIT, CIT oraz VAT czy 
ustawy deregulacyjnej, likwidującej „Monitor 
Polski B”. W lutym 2013 r. wejdzie w życie także 
opisywana nowelizacja prawa zamówień 
publicznych i ustawy o koncesji na roboty 
budowlane lub usługi.  

W najnowszym Newsletterze Polska piszemy o 
planowanej nowelizacji kodeksu postępowania 

cywilnego, zmianach w prawie podatkowym oraz 

zaostrzeniu prawa antymonopolowego. Życzymy 
Państwu przyjemnej lektury a w Nowym Roku 
wszelkiej pomyślności zawodowej i osobistej. 
 
Z poważaniem, 
Izabela Kisłow-Bisztrai  dr. Gábor Bisztrai 
Radca prawny (PL)              Adwokat (HU) 
 

Kary dla członków zarządu za udział w zmowie 

 

Pod koniec listopada 2012 r. Rada Ministrów 

zaakceptowała założenia do projektu nowelizacji prawa 

antymonopolowego. Z inicjatywą zmiany dotychczasowych 

przepisów wystąpił Urząd Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów celem usprawnienia systemu kontroli 

koncentracji oraz lepszego wykrywania porozumień 

ograniczających konkurencję.  

W projektowanej ustawie proponuje się 

wprowadzenie dwustopniowego postępowania w sprawach 

z zakresu kontroli koncentracji podmiotów gospodarczych. 

W obecnym stanie prawym obowiązują regulacje 

przewidujące, że postępowanie antymonopolowe powinno 

być zakończone nie później niż w terminie dwóch miesięcy 

od dnia jego wszczęcia. W projekcie założeń proponuje się 

skrócenie tego czasu do 1 miesiąca w odniesieniu do 

prostych koncentracji. Do rozpoznania spraw o bardziej 

złożonym charakterze, tzw. koncentracji skomplikowanych, 

będzie mógł być wyznaczony dodatkowy, nawet 4-

miesięczny termin.  

Ważnym z punktu widzenia przedsiębiorców jest 

zamiar wprowadzenia odpowiedzialności osób fizycznych 

pełniących funkcje kierownicze za dopuszczenie do 

naruszenia przez przedsiębiorcę zakazu praktyk 

ograniczających konkurencję. UOKiK zaproponował 

poddanie odpowiedzialności osoby, które pełniąc funkcję 

kierowniczą lub wchodząc w skład organu zarządzającego 

przedsiębiorcy przez swoje działanie lub zaniechanie 
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umożliwiły naruszenie przez przedsiębiorcę zakazu praktyk 

ograniczających konkurencję. Odpowiedzialność ma 

rozciągać się także na osoby, które działały nieumyślnie. 

UOKiK zaproponował ustalenie maksymalnej kary 

pieniężnej w wysokości 500.000 euro (ponad 2 mln 

złotych).  

 Jak można przeczytać w projekcie założeń, jednym 

z powodów nałożenia sankcji na osoby fizyczne za 

naruszenie przepisów dotyczących zakazu ograniczania 

konkurencji jest chęć pozyskiwania od tych osób informacji 

w ramach programu łagodzenia kar (leniency). Program ten 

umożliwia uczestnikowi niedozwolonego porozumienia 

uniknięcie lub obniżenie sankcji finansowej w zamian za 

współpracę z UOKiK i dostarczenie informacji na temat 

zmowy i jej uczestników.  

 Inne proponowane zmiany dotyczą m.in. 

wprowadzenia możliwości dobrowolnego poddania się 

karze i uzyskania tym samym jej obniżenia oraz  

wprowadzenia tzw. środków zaradczych, pozwalających na 

skuteczne przywrócenie konkurencji.  

 

Ustawa o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych 

w gospodarce 

 

1 stycznia 2013 r. wejdzie w życie ustawa o redukcji 

niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, która 

ma na celu obniżenie kosztów prowadzenia działalności 

małych i średnich przedsiębiorców. W ramach ustawy 

przyjęto nowelizacje poszczególnych regulacji 

podatkowych: m.in. ustawy o VAT, PIT, CIT oraz Ordynacji 

podatkowej. 

W zakresie ustawy o VAT nowelizacja 

przewiduje, że mali podatnicy rozliczający się metodą 

kasową będą mogli zapłacić podatek dopiero po 

otrzymaniu zapłaty za dostarczony towar lub usługę 

wykonaną na rzecz czynnego podatnika VAT. W 

przypadku jednak, gdy kontrahentem małego podatnika 

będzie inny podmiot, podatnik będzie musiał zapłacić 

podatek nawet, jeżeli nie otrzyma zapłaty (w ciągu 180 dni 

od dostawy lub wykonania usługi). Znowelizowane 

przepisy wprowadzają ponadto krótszy okres oczekiwania 

na możliwość dokonania korekty z tytułu tzw. „złych 

długów” – 150 dnia od upływu terminu płatności. Obecnie 

dokonanie korekty w następstwie rozliczenia podatku VAT 

od należności, której podatnik faktycznie nie otrzymał, jest 

możliwe dopiero po upływie 180 dni.  

Nowe przepisy wprowadzają zasadę generalnej 

sukcesji podatkowej w odniesieniu do jednoosobowej 

spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia 

przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną. Spółka taka 

będzie co do zasady wstępować w przewidziane w 

przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego 

przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością 

gospodarczą.   

Szerzej o projekcie nowelizacji podatkowych 

pisaliśmy dla Państwa w Newsletterze Polska 8/2012.  

 

Zmiany w leasingu nieruchomości 

 

Wyżej wspomniana ustawa o redukcji niektórych 

obciążeń administracyjnych w gospodarce wprowadza 

zmiany w zakresie uregulowań dotyczących leasingu 

nieruchomości. Skrócono minimalny czas umowy leasingu 

nieruchomości do pięciu lat (obecnie jest to dziesięć lat). 

Umożliwiono również objęcie leasingiem prawa 

użytkowania wieczystego gruntów. W podstawowym 

okresie umowy leasingu dopuszczalna będzie ponadto 

zmiana strony (stron) umowy.  

 

Informatyzacja i uproszczenie postępowania cywilnego 

 

Rada Ministrów przyjęła projekt założeń do 

kolejnej nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, 

mającej wprowadzić szereg istotnych zmian w zakresie 

informatyzacji postępowania.  

Proponuje się stworzenie w k.p.c. ogólnych ram 

prawnych dla wprowadzanych w przyszłości 

zinformatyzowanych postępowań. Ma to nastąpić poprzez 

przeniesienie niektórych regulacji obowiązujących obecnie 

w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU) do 

przepisów ogólnych o procesie. Na wzór EPU projektuje się 

m.in. uchylenie obowiązku przedkładania umocowania w 

postępowaniach wszczętych drogą elektroniczną. 

Przewiduje się ponadto wprowadzenie elektronicznego 

trybu wnoszenia pism procesowych w tradycyjnych 

postępowaniach cywilnych, a nie tylko w sprawach 

wszczętych drogą elektroniczną. W niektórych 
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postępowaniach wniesienie pisma drogą elektroniczną ma 

być obowiązkowe (np. postępowanie w sprawie o nadanie 

klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi 

egzekucyjnemu, EPU), w innych natomiast strona będzie 

miała prawo wyboru pomiędzy elektroniczną a tradycyjną 

drogą wnoszenia pism procesowych. W odniesieniu do 

doręczeń przewiduje się wprowadzenie zasady, zgodnie z 

którą pisma będą doręczane drogą elektroniczną 

uczestnikom postępowania, którzy wybrali ten sposób 

składania pism procesowych. Zakłada się również 

wprowadzenie elektronicznej formy wyroku i nowej, 

szerokiej definicji dokumentu.   

 Projekt założeń do nowelizacji przewiduje także 

informatyzację postępowania egzekucyjnego. Obecnie 

wierzyciel, który uzyskał tytuł wykonawczy w ramach EPU 

może złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji drogą 

elektroniczną. Proponuje się rozszerzenie możliwości 

korzystania z drogi elektronicznej również w odniesieniu 

do innych pism składanych w postępowaniu 

egzekucyjnym. Nowelizacja ma przewidywać również 

wprowadzenie możliwości elektronicznej licytacji 

ruchomości oraz elektronicznego zajęcia rachunku 

bankowego przez komornika. W założeniach do 

nowelizacji sugeruje się, aby ustawodawca przyjął 

rozwiązanie pozwalające na prowadzenie egzekucji w celu 

zaspokojenia świadczenia, które ma być spełnione w 

walucie obcej. W obecnym stanie prawnym, tytułowi 

egzekucyjnemu opiewającemu na świadczenie pieniężne w 

walucie obcej sąd nadaje klauzulę wykonalności ze 

zobowiązaniem komornika do przeliczenia zasądzonej 

kwoty na walutę polską. 

 Proponowane zmiany dotyczą również stron 

postępowania mających miejsce zamieszkania lub siedzibę 

w państwie członkowskim UE.  Planuje się zrównanie 

skutków złożenia pisma procesowego w placówce 

operatora publicznego w Polsce i placówce operatora 

publicznego w innym państwie członkowskim Unii. 

Nadanie pisma zarówno w polskim urzędzie pocztowym, 

jak i w placówce pocztowej w innym państwie UE będzie 

równoznaczne z wniesieniem go do polskiego sądu. 

Przewiduje się ponadto, że obowiązek ustanowienia 

pełnomocnika do doręczeń będzie dotyczył jedynie stron 

mających miejsce zamieszkania, zwykłego pobytu lub 

siedzibę w państwie trzecim, niebędącym członkiem UE.  

 

**** 

 

 

 

 

grudzień,  2012 roku 

Zespół Kancelarii Adwokackiej Bisztrai 

 

Celem niniejszego Newslettera jest jedynie naświetlenie zmian w 

prawie polskim. Pomimo najściślej praktycznego nastawienia 

teksty w nim zawarte nie są opiniami prawnymi, które mogłyby 

być wykorzystane wprost i bez dodatkowej weryfikacji stanu 

faktycznego. Mogą Państwo korzystać z niniejszych publikacji do 

własnego użytku pod warunkiem zachowania informacji o autorze 

oraz źródle jej pochodzenia. W razie jakichkolwiek szczegółowych 

pytań lub jeżeli chcą Państwo podzielić się z nami swoimi 

uwagami prosimy o bezpośredni kontakt z naszymi prawnikami.

 


